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Volkspaleis 2013
7 september t/m 6 oktober 2013 — Den Haag

Nooit eerder heeft het grote publiek toegang gehad tot de bijzondere locatie waar het Volkspaleis dit jaar plaatsvindt.
De turbinehal van de E.On Electriciteitsfabriek bevindt zich op het kruispunt van de verschillende Haagse woonwijken
Segbroek,Transvaal en het Zeeheldenkwartier. De manifestatie Volkspaleis brengt op een zelfde manier
uiteenlopende kunstvormen bij elkaar en laat de bezoeker op een verrassende manier kennis maken met deze unieke
plek midden in de stad.
Het Volkspaleis is een multidisciplinaire manifestatie waar West onder andere de wereldpremière van het prachtige,
monumentale filmproject The Lost (Die Verlorenen) van de internationaal bekende Amerikaanse kunstenaar Reynold
Reynolds toont. De turbinehal vormt de perfecte plek om de film die door middel van zeven verschillende levensgrote
projecties, van gemiddeld 8 meter breed, getoond zal worden. Het project is gebaseerd op teruggevonden filmmateriaal
uit de jaren dertig, een tijd van ernstige economische crisis. De film gaat over het leven van een jonge schrijver die samen
met andere performers, dansers en muzikanten in een hotel in Berlijn woont. De originele film kon destijds niet worden
afgemaakt door het opkomende nazi-regime. Het team van Reynolds heeft de film nu voltooid en aangevuld.
Naast de vaste dagelijkse voorstelling wordt een uitgebreid avondprogramma georganiseerd. West heeft hiervoor diverse
partners uitgenodigd waaronder schrijvers, muzikanten en andere performers. Zo komen in het Volkspaleis net als in de
film van Reynolds allerlei verschillende artiesten en kunstenaars bij elkaar op dezelfde plek. Ze tonen hier hun werk en
gaan daarnaast in gesprek over de positie van kunst in onze huidige samenleving, die nu weer onder druk staat van een
grote economische crisis.
Het Volkspaleis vormt 30 dagen lang een centrum voor kunst op allerlei verschillende manieren. Door de grootse en ruige
uitstraling van de turbinehal in de E.On Electriciteitsfabriek krijgt alle kunst die hier te zien is een bijzondere lading en
urgentie. Een avond zal steeds bestaan uit een verrassende combinatie van optredens en lezingen of discussies.
Volkspaleis programma
Kees ’t Hart heeft speciaal voor het Volkspaleis een tekst over de filosoof Kierkegaard geschreven. Ter plekke is een nieuw
audioverhaal van Wim Noordhoek te beluisteren met de titel Gelukkige Doden. Het programma bestaat uit teksten van
Noordhoek en eerder door hem gemaakte opnamen rond de dood van schrijvers waarmee hij bevriend was, waaronder
Gerard Reve, Willem Brakman en W.F. Hermans. In het kader van het Volkspaleis schrijft Philip Peters een essay over het
tonen van één enkel werk en over de problemen die opgeroepen worden door het kijken naar een complexe videoinstallatie zoals die van Reynolds.
Tijdens de opening zal het ensemble Nieuw Amsterdams Peil eenmalig een bewerking van Der Wind van de componist
Franz Schreker uitvoeren. Daarnaast zullen er optredens te zien zijn van meerdere bands, waaronder Half Way Station,
Uncle Meat, IOM, Dion and the Magic Chords en Anne Wellmer. Naast hedendaagse rock en geïmproviseerde muziek
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brengt Meindert Talma een mix van liedjes en proza. Er vinden lezingen plaats van verschillende schrijvers, waaronder
Marisha Pessl en Kees ’t Hart. Daarnaast is het mogelijk een dansvoorstelling van de Dutch Don’t Dance Division en de
groep Marina Colomina te zien. Rondom de diverse optredens worden discussies georganiseerd over verschillende
onderwerpen, zoals kunst en cultuur in de stad Den Haag. Ook is het mogelijk om deel te nemen aan een rondleiding in
het Volkspaleis, door onder andere Marco van Baalen, Roos van Put, Alexander Strengers en Egbert Dommering. Hierbij
wordt ingegaan op de manier waarop zij vanuit hun verschillende professies kijken naar en omgaan met kunst.
Het Volkspaleis is door de brede samenstelling van het dag- en avondprogramma niet alleen aantrekkelijk voor een in
kunst geïnteresseerd publiek. De manifestatie is toegankelijk voor iedereen die open staat voor een unieke en
bijzondere ervaring op deze spectaculaire en niet eerder toegankelijke plek in de stad Den Haag.

Volkspaleis arrangement — dagelijks om 17:00 uur
Het Volkspaleis biedt in samenwerking met restaurant Est Est Est en de Ooievaart een uniek arrangement. De bezoeker
brengt hierbij eerst een bezoek aan de tentoonstelling Haunted Home met werk van de internationale kunstenaars Marc
Aschenbrenner, Bjorn Melhus en Stacey Steers bij West aan het Groenewegje. Vervolgens vindt een heerlijk diner plaats in
restaurant Est Est Est aan de Wagenstraat. Hierna vertrekt de bezoeker met een rondvaart van de Ooievaart vanaf de
Bierkade. Een schipper vaart vakkundig door de prachtige grachten van Den Haag terwijl een gids vertelt over de mooiste
bezienswaardigheden met anekdotes over mensen en andere zaken uit verleden, heden en toekomst. De rondvaart legt
aan aan de Conradkade waar het Volkspaleis bezocht zal worden. En de boot vaart om 20:15 uur weer terug.
Het arrangement kost € 25,- per persoon. Je kan hiervoor reserveren via www.ooievaart.nl
-Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Voor meer informatie over Reynolds en het filmproject The Lost verwijs ik u
naar het persbericht van 7 juli 2013 op de website. Voor details over het programma verwijs ik graag naar de website
www.volkspaleis.org waar u alle gegevens en data kan vinden.
Pers preview, donderdag 5 september om 12:00 uur, aanmelden kan via: info@west-denhaag.nl
Eerder werk van Reynold Reynolds is hier te zien: http://www.west-denhaag.nl/artists/Reynold_Reynolds/5/
Voor meer informatie of beeldmateriaal op hoge resolutie, kunt u contact opnemen met:
West, Marie-José Sondeijker, marie-jose@west-denhaag.nl, 070.3925359 of 06.25578287
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Deel van de beschikbare hoge resolutie foto’s (stills The Lost by Reynold Reynolds + interieur locatie Electriciteitsfabriek)
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